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ค าน า 
 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านน้้าโมงปาง

สาได้จัดท้าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก้าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก้าหนด  พร้อมท้ังจัดท้าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด้าเนินการตามแผนท่ีก้าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด้าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก้ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี  

เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส้าคัญ  คือ ส่วนท่ี 1 
บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการประเมินตนเอง 2.1 ข้อมูลท่ัวไป  2.2 ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา และ ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาขอขอบคุณคณะกรรมการด้าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท้าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก้าหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา   ตลอดจนเพื่อ
ประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน 
บ้านน้้าโมงปางสา ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ประจ้าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีนักเรียนจ้านวน 166 คน 
มีบุคลากรจ้านวน 19 คน การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ก้าหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาท้ังมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน พบว่า 
ผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัย  
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
2. โครงการกิจกรรมต่างๆ 
3. ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
4. แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ นกว่าเดิม 1 ระดับ 
1. แผนการปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการนิเทศน์ภายใน 
2. แผนการปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการจัดหาและจัดท้าส่ือการเรียนการสอนระดับอนุบาล 
3. แผนการปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับอนุบาล 
4. แผนการปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการวันส้าคัญประจ้าปี 
5. แผนการปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการการพัฒนาศักยภาพครู 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม  
จุดเด่น 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนานร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันได้เป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
2. การท้ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก

ห้องน้้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
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แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม  
๑. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกสถานศึกษา ให้มากขึ้นโดยมุ่งหวังให้เด็ก 

มีความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม อันเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเพื่อให้เด็กมี
ประสบการณ์และน้าส่ิงท่ีดีจาก ภายนอกมาพัฒนาตนเองต่อไป  

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่นกิจกรรม การเรียนรู้แบบ STEM 
Education โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนแบบ ๕ Steps ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพ ของเด็กแต่ละคน 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. การจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม   
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ังคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตครบทุกช้ัน

เรียนในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเพื่อให้ครูได้ลงมือใช้ จนเกิดความช้านาญ   
๒. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการท้างานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด

ประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นกระตุ้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห ์แก้ปัญหา และส่ือสารให้ผู้อื่นรับรูเป็นผู้กล้าคิด กล้าท้า 
กล้าแสดงออก 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
จุดเด่น  
   1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
    2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
    3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู ้
    4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา  
    1. จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
    2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
    3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม  
๑. ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ให้มากขึ้นโดยจัดทัศนศึกษาไปยัง
แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็กท่ีสอดคล้องตามหลักสูตรให้มากยิ่งขึ้น  
๒. ส่งเสริมให้เด็กสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้สู่สังคมและชุมชน ภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจในงาน  
Open Class ของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 
 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 
2.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  ต้ังอยู่เลขท่ี  141 หมู่  5  ถนนท่าวังผา – เชียงค้า ต้าบลผาตอ  อ้าเภอ
ท่าวังผา  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  55140  โทรศัพท์ - โทรสาร -   Email 
nammongpangsa@gmail.com    Website:www.Nammongpangsa.com สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน  เขต  2 เปิดสอนระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับปฐมวัย   
มี  2  ช้ัน คือ  อนุบาล 2  และอนุบาล 3   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมี   2  ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 
ปีท่ี 1- 6  และระดับ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   รวมทั้งส้ิน 11 ห้องเรียน   

 

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านน  าโมงปางสา 
โอภาสา  สิกฺขา ชีวิตานัง 
(การศึกษาเป็นแสงสว่างแห่งตน) 
 

ค าขวัญของโรงเรียนบ้านน  าโมงปางสา 
“คุณธรรม  น้าวิชา  พัฒนาชีวิต ” 
 

สีประจ าโรงเรียน    สี น  าเงิน – เหลือง 
วิสัยทัศน์( Vision) 
         “บริหารจัดการ การศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม สู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม บน
พื้นฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักษณ์ไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ” 
 
พันธกิจ( Mission ) 
1. จัดท้าและด้าเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  4  ด้าน คือ 

1) กลุ่มงานวิชาการ 
2) กลุ่มงานบุคลากร 
3) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
4) กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้้าให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง ท่ัวถึงและ
เท่าเทียม 
5.ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  
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เป้าประสงค์ ( Corporate Objectives)  
1. นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีทักษะการฟัง และทักษะการพูดภาษาไทยได้ชัดเจน 
2.นักเรียนช้ันอนุบาล 3 อ่านแจกลูกและการเขียนภาษาไทย ได้เหมาะสมกับระดับช้ัน 
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านแจกลูกและการเขียนภาษาไทยได้คล่อง และใช้ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้นได้ 
4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  อ่านออกและเขียนได้ทุกคน 
5 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  อ่านคล่องและเขียนคล่องทุกคน 
6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  มีทักษะด้านอาชีพทุกคน 
7. เรียนฟรีตามนโยบายรัฐบาล 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 
8. นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ 
10. นักเรียนและครูมีทักษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ใช้ชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง 
กลยุทธ ์
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร (ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส้านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ้านาจ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 
6. พัฒนาการศึกษาโดยส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างความสัมพันธ์ของหน่วยงานและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 พอเพียง  กตัญญู  รับผิดชอบ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ส่งเสริมทักษะอาชีพ  พัฒนาชีวิต  อย่างพอเพียง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนบ้านน ้าโมงปางสา 
 
 

  
 
 
 
 
 

หัวหน้างานบริหารวิชาการ 

นายวนัฐพงษ์   จิณะไชย 

หัวหน้างานบริหารงานทัว่ไป 

นายสมัย  ปินตา 
หัวหน้างานแผนงานและ

งบประมาณ 

นายวิรัตน์   เนตรวีระ 

หัวหน้างานบุคลากร 

นายวิชาญ   ใบยา 

1.  การพัฒนาหรือการ
ด้าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3.  การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล 
และด้าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 

1.การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7.  งานเทคโนโลยี 

1.  การจัดท้าแผน
งบประมาณและค้าขอต้ัง
งบประมาณ เพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการส้านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
2.  การจัดท้าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส้านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 
3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1.  การวางแผนอัตราก้าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก้าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   
4.  การเปลี่ยนต้าแหน่งให้
สูงข้ึน การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การด้าเนินการเกี่ยวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.  การด้าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

(นายวิชาญ   ใบยา) 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
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แนวคิดหลักการบริหารสถานศึกษา 
ส้าหรับกระบวนการบริหารและการจัดการของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาได้ใช้ NMPSA MODEL 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่ง NMPSA MODEL 

 
ประกอบหลักการแนวคิดดังนี  

n- network  :  การสร้างเครือข่ายจัดการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา มีการสร้างเครือข่ายจัดการสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
หน่วยงานอื่น อีกท้ังบุคลากรในโรงเรียน มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ โดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง 
PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ โดยในทุกๆงาน โครงการ กิจกรรม จะต้องมีการวางแผน              
(P – Plan)  ให้ครอบคลุมกับงานทุกๆฝ่ายงาน ท้ังด้าน นักเรียน (Input) ด้านกระบวนการจัดการเรยีน การ
สอน ส่ือต่าง ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม (Process) จนถึงผลิต 
คือ ตัวนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ได้ศึกษาต่อ หรือสามารถประกอบอาชีพได้            
(Output) ทุกๆขั้นตอนจะต้องมีการวางแผน ออกแบบให้รอบคอบ รัดกุม และสามารถสร้างตัวชี้วัดได้อย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม พร้อมน้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง ขั้นต่อมาคือ การลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได้วางไว้           
(D – Do) การปฏิบัติงาน กิจกรรมตามข้ันตอนท่ีได้ก้าหนดไว้ตามล้าดับ พร้อมท้ังเก็บข้อมูลรวบรวมผลงาน   มี
การนิเทศ  ก้ากับ  ติดตามและประเมินผล (C – Check) แบบกัลยาณมิตร ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนและ
ให้ค้าปรึกษา พร้อมอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเต็มท่ี  มีการท้า KM 
(Knowlagemanagement)  สนทนาในระหว่างทานอาหารกลางวันร่วมกัน ช่วงเวลาประชุม หรือเวลาว่าง 
สอบถามผลส้าเร็จ วิธีแก้ไข หรือผลของการปฏิบัติกิจกรรม โครงการต่างๆ มีผลดี ผลเสียอย่างไร แล้วน้าเสนอ
ร่วมกันเพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ และเพื่อน้าไปแก้ไขการวางแผน การปฏิบัติได้ในการด้าเนินการในครั้ง
ต่อๆไป (A – Act) 
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 M-  Morality   : ความรู้คู่คุณธรรม 

                นักเรียนโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ทุกคน เป็นคนเก่งและเป็นคนดี อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เลขคล่อง มีทักษะส้าหรับทศวรรษท่ี 21 สามารถใช้ ICT ได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พูดจาไพเราะ ยิ้มง่าย ไหว้
สวย มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนตามค่านิยม 12 ประการ  ครูโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา มีความรู้ 
ความสามารถ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดี แก่นักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างดียิ่งโดยใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการ
ขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 

P- Participate : มุ่งท าแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการบูรณาการ 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา เป็นโรงเรียนดีประจ้าต้าบล บริหารจัดการงานท้ัง 4 ด้าน โดยมุ่งท้าแบบมี
ส่วนร่วม โดยเน้น  การบูรณาการ บุคลากรครูทุกคน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้ความส้าคัญในการจัดการศึกษา ให้ความร่วมมือในการท้างาน โดยเน้นการบูรณาการเข้ากับ
โครงการ กิจกรรม ทุกด้านโดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ ครูต้องเป็นครูมืออาชีพ ชุมชนให้ความร่วมมือโดยใช้     
วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 

S-  Sufficiency Economy : ศาสตร์พระราชา หลักพอเพยีง 

  คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการท้างาน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วม
ตัดสินใจ รวมทั้งให้การสนับสนุนท้ังแรงกาย แรงใจ และทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนร่วมใช้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้หลักการบริหารแบบโรงเรียนเป็นฐาน  (SBM  - School base  Management) อีก
ท้ัง น้าศาสตร์พระราชา หลักพอเพียง เข้าร่วมบริหารจัดการ เน้นให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ มีความพอเพียงเพื่อ
รองรับการมีงานท้าในอนาคต คณะครูบริหารจัดการชีวิตอย่างพอเพียง โรงเรียนบริหารจัดการทรัพยากรใน
โรงเรียนทุกด้านอย่างชาญฉลาด มีเหตุผล พอเพียงและใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือน
ไปสู่ความส้าเร็จ 

A- Assessment : การประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ใช้วัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA  ในการขับเคล่ือนไปสู่ความส้าเร็จ 
เมื่อบริหารจัดการงานบริหารจัดการงานท้ัง 4 ด้านแล้ว จะต้องมีการการประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนา 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย คือคณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน เพื่อน้าไปปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษาต่อๆไป 
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2.1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ 
ปีการศึกษา 2564 1 14 1 1 2 

  

2) วุฒกิารศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหตุ 
สามัญ ครู 

1. นายวิชาญ   ใบยา ผ.อ.สถานศึกษา ม.6 ศษ.บ. การบริหารการศึกษา กศ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

2. นายสมัย  ปินตา ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. พลศึกษา  

3. นายวิรัตน์   เนตรวีระ ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. วิทยาศาสตร์  

4. นางประครองศรี   ปรารมภ์ ครูช้านาญการพิเศษ มศ.5 กศ.บ. แนะแนว  

5. นางสุขิตา    ค้าเข่ือน ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 คบ. ปฐมวัย กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

6. นางสาวศรีนวล  อิ่นแก้ว ครูช้านาญการ ม.6 ค.บ. ประถมศึกษา  

7. นางมุกดา    ค้าชั่ง ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์ ศษ.ม. (บริหาร
การศึกษา 

8. นางสาวสุทิน    ถุงเสน ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 ค.บ. คณิตศาสตร ์  
9. นายทนงศักด์ิ   สุทธหลวง ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศษ.ม. (การบริหาร

การศึกษา) 
10. นายวนัฐพงษ์    จิณะไชย ครูช้านาญการ  ม.6 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

11. นางสาวธนันหทัย   ไชยขันธ์ ครูช้านาญการ  ม.6 คบ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

12. นางสายทอง    กุลเทพรม คร ู ม.6 คบ. ภาษาอังกฤษ ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

13. นายชินโชติ    เตชนันท์ ครู  ม.6 คบ. ปฐมวัย  
14. นายศุภณัฐ    สินชู คร ู ม.6 คบ. ภาษาไทย  
15. นางจิณัฐตา    หนูพุฒ ครูช้านาญการพิเศษ ม.6 คบ. สังคมศึกษา ศษ.ม. (การบริหาร

การศึกษา) 
 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

 
ที่ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก หมายเหตุ 
สามัญ ครู 

1. นายนิคม  อินทะพนา พนักงานราชการ ม.6 ค.บ. พลศึกษา  

2. นางระพีพร   ทะสี ธุรการโรงเรียน ม.6 ศศ.บ. รัฐประศาสศาสตร ์  

3. นางสาวธัญญา   อินทิวงค์ ครูอัตราจ้าง ม.6 ค.บ. สังคมศึกษา  

4. นายเอนก   ไชยสลี นักการภารโรง ม.6    

 

วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ม.6 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ปีการศึกษา 

2564 
- - 1 - 11 7  
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภารงานสอน 
สาขาวิชา จ้านวน (คน) ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน ในแต่ละ

สาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 
1. ภาษาไทย 1 21 
2. คณิตศาสตร์ 2 21 
3. วิทยาศาสตร์ 2 21 
4. สังคมศึกษา 3 21 
5. ภาษาอังกฤษ 2 21 
6. สุขศึกษาพลศึกษา 1 21 
7. คอมพิวเตอร์ 1 21 
8. การประถมศึกษา 1 21 
9. การแนะแนว 1 21 
10. ปฐมวัย 2 25 

 
2.1.3 ข้อมูลนักเรียน    
จ้านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวม 166 คน 

ระดับชั นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.2 1 8 7 15 15 

อ.3 1 4 6 10 10 

รวม 2 12 13 25  

ป.1 1 6 6 12 12 

ป.2 1 4 10 14 14 

ป.3 1 12 8 20 20 

ป.4 1 11 12 23 23 

ป.5 1 5 6 11 11 

ป.6 1 7 10 17 17 

รวม 6 45 52 97  

ม.1 1 2 10 12 12 

ม.2 1 11 8 19 19 

ม.3 1 7 6 13 13 

รวม 3 20 24 44  

รวมทั งหมด 11 77 89 166  
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โครงสร้างหลักสูตร   ระดับประถมศึกษา(ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   2560) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พทุธศักราช   2551 

 
 เวลาเรียน  (ชั่วโมง) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

  รายวิชาพื นฐาน 840 840 960 840 840 960 
1.  ภาษาไทย 200 200 200 160 160 200 
2.  คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 200 
3.  วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
     3.1 วิทยาศาสตร์ (40) (40) (80) (80) (80) (120) 
     3.2 การออกแบบฯ & วิทยาการ
ค้านวณ 

(40) (40) - (40) (40) - 

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 80 120 120 120 120 
     4.1  ประวัติศาสตร์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
     4.2  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

(40) (40) (80) (80) (80) (80) 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา     40 40 80 80 80 80 
    5.1  สุขศึกษา (20) (20) (40) (40) (40) (40) 
    5.2  พลศึกษา (20) (20) (40) (40) (40) (40) 
6.  ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
    6.1  ทัศนศิลป ์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
    6.2  ดนตรีและนาฏศิลป์ (40) (40) (40) (40) (40) (40) 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 80 40 40 80 
8.  ภาษาอังกฤษ 120 120 120 80 80 80 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
  รายวิชาเพิ่มเติม (ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง) 
หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 
คอมพิวเตอร์ - - - - - 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร - - - 40  40 40 
การขยายพันธ์ุพืช  - - - - - - 

รวมเวลาเรียน 1, 000 1, 000 1,120 1, 040 1, 040 1,200 
  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ 200 200 80 160 160 0 
 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
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โครงสร้างหลักสูตร   ระดับมัธยมศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช   2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน  พทุธศักราช   2551 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน (หน่วยกิต)  

 

หมายเหตุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 
  รายวิชาพื นฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.)  
1.  ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
2.  คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
3.  วิทยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 120 (3 นก.) 
     3.1 วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
     3.2 การออกแบบฯ & วิทยาการค้านวณ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 
4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
     4.1  ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
     4.2  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา     40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 80 (2 นก.) 
    5.1  สุขศึกษา 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
    5.2  พลศึกษา - - 40 (1 นก.) 
6.  ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
    6.1  ทัศนศิลป ์ 40 40 40 
    6.2  ดนตรีและนาฏศิลป์ 40 40 40 
7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
8.  ภาษาอังกฤษ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
  รายวิชาเพิ่มเติม  (ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง) 
1.  หน้าท่ีพลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
2.  พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส,ตะกร้อ ฯลฯ) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) - 
3.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
4.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
5.  งานอาชีพ.................................. 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
6.  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ - - 40 (1 นก.) 

รวมเวลาเรียนทั งหมด (ไม่น้อยกว่า 1,200 ชม.) 
 1,200 1,200 1,200 
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2.1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั น ไทย คณิต วิทย ์ สังคม 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ กอท. อังกฤษ เฉลี่ย 

ป.1 68.94 72.83 72.42 74.74 73.23 72.17 78.59 68.7 72.70 

ป.2 66 66.92 61.84 65.56 66.31 72.25 60.31 66.27 65.68 

ป.3 61.3 68.89 68.25 65.53 73.7 76.2 67.83 64.66 68.30 

ป.4 63.01 65.4 64.37 66.09 72.19 73.35 68.44 59.96 66.60 

ป.5 68.37 71.64 71.62 69.67 77.59 79.45 74.18 68.7 72.65 

ป.6 63.23 60.49 71.67 68.27 78.2 70.68 71.26 63.55 68.42 

ม.1 70.56 62.84 63.33 71.08 75.5 77.92 78.58 64.39 70.53 

ม.2 66.72 58.91 63.67 70.17 73.18 70.06 65.89 60.75 66.17 

ม.3 67.65 56.21 60.77 69.54 74.09 68.64 83.15 63.22 67.91 

คะแนนเฉลี่ย 66.20 64.90 66.44 68.96 73.78 73.41 72.03 64.47 68.77 
 

2.1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (NT)   
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั นประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ด้านภาษา ด้านค านวณ รวม 2 ด้าน 
โรงเรียน 50.43 47.20 48.81 

สพป. น่าน 2 62.55 55.55 59.05 
ประเทศ 56.14 49.44 52.80 

เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนที่ -12.12 -8.35 -10.24 
เปรียบเทียบระดับประเทศ -5.71 -2.24 -3.99 

 

2.1.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) : ชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ 

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 59.92 55.86 50.38 +4.06 +9.54 

คณิตศาสตร์ 38.54 40.94 36.83 -2.4 +1.71 

วิทยาศาสตร์ 35.42 37.47 34.31 -2.05 +1.11 

ภาษาต่างประเทศ 43.75 42.45 39.22 +1.3 +4.53 

รวม 4 สาระ 44.41 44.18 40.19 +0.23 +4.22 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) : ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

สาระการเรียนรู้ ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
เปรียบเทียบ 
ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.59 54.09 51.19 -3.5 -0.6 

คณิตศาสตร์ 17.10 26.38 24.47 -9.28 -7.37 

วิทยาศาสตร์ 27.80 33.30 31.45 -5.5 -3.65 

ภาษาต่างประเทศ 23.75 30.95 31.11 -7.2 -7.36 

รวม 4 สาระ 29.81 36.18 34.58 -6.37 -4.77 
  
2.1.7 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ระดับชั น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ศูนย์ USO 
ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพยีง 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

อนุบาล 25 25 25 25 25 

ช้ัน ป.1 12 12 12 12 12 

ช้ัน ป.2 14 14 14 14 14 

ช้ัน ป.3 20 20 20 20 20 

ช้ัน ป.4 23 23 23 23 23 

ช้ัน ป.5 11 11 11 11 11 

ช้ัน ป.6 17 17 17 17 17 

ช้ัน ม.1 12 12 12 12 12 

ช้ัน ม.2 19 19 19 19 19 

ช้ัน ม.3 13 13 13 13 13 
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2.1.8 ข้อมูลงบประมาณ 2564  
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ 273,000 เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ 1,718,443 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,736,171.57 
เงินบริจาค 233,100 งบลงทุน - 
  งบอื่นๆ(เงินบริจาค) 201,000 

รวมรายรับ 2,224,543 รวมรายจ่าย 1,937,171.57 
 
2.1.9 สภาพชุมชนโดยรวม 

ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหาร มีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้       
หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมี จ้านวน  2  หมู่บ้านคือ บ้านน้้าโมง หมู่ท่ี 5 ต้าบลผาตอ  
อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีนายบุญล้อม  ช่างอินทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านมีประชากร  ประมาณ 750  
คน และบ้านปางสา  หมู่ท่ี  3  ต้าบลผาทอง  อ้าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน ปัจจุบันมีนายสมชาย  ใจทิศ  เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน  มีประชากรประมาณ  640  คน  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะฐานะยากจน 
โรงเรียนต้ังอยู่ห่างจากชุมชนบ้านปางสา   ประมาณ  300  เมตร และบ้านน้้าโมง ประมาณ 2 กิโลเมตร  
อาชีพหลักของชุมชน คือ การท้าไร่ ร้อยละ  95  ฐานะยากจน ไม่ค่อยมีอาชีพเสริม  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีไม่
เหมาะสม ท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตรอื่น ๆ  เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวจึงมักละท้ิงถิ่นฐานไปท้างาน
ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่  ท้าให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งอยู่ในวัยชรา ท้าให้ไม่ได้รับการเอา
ใจใส่ดูแลเท่าท่ีควร  อาชีพท่ีท้ารายได้ให้แก่ชุมชน ได้แก่ ข้าวโพด ล้าไย  มะม่วง มันส้าปะหลัง ไร่ข้าว 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 90 และศาสนาคริสต์  ประมาณร้อยละ 10  ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป  คือ ภาษาพูดขมุ  แต่ไม่มีภาษาเขียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่เรียน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา เนื่องจากประชากรในเขตพื้นท่ีบริการ เป็นชนกลุ่มน้อยจากหลายชนเผ่า 
ประกอบ ด้วยเผ่าขมุ ชนเผ่าเมี่ยน  เผ่าลัวะ ท้าให้มีความแตกต่าง  ด้านประเพณีปฏิบัติ แต่ในชุมชนก็ไม่มี
ความขัดแย้งด้านเช้ือชาติ มีรายได้ โดยเฉล่ียประมาณ 15,000 บาทต่อปีอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้าบลผาตอ  มีพื้นท่ี 24 ไร่   3  งาน 82.60 ตารางวา 
 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 

- ห้องสมุดมีขนาด  80 ตารางเมตร  จ้านวนหนังสือในห้องสมุดท้ังหมด     600    เล่ม   
จ้านวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา คิดเป็น  30 คน / วัน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จ านวนครั ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้  
(จ านวนครั ง/

ปี) 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
2. ห้องคอมพิวเตอร์ 
3.  ศูนย์ USO NET 
4.  ห้องสมุด 
5.  แปลงเกษตร  
6. บ่อปลา 
7. เล้าไก่ 

200 
200 
150 
200 
100 
100 
200 

1.  วัดปางสา/ วัดน้้าโมง 
2.  สถานีอนามัยบ้านน้้าโมง 
3.  หน่วยจัดการต้นน้้าหุย 
 

5 
5 
2 
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ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
- นางปรานอม  สุทธิแสน  ให้ความรู้เรื่อง การท้าอาหาร 
- นายบุญเพียร   สุทธิแสน   ให้ความรู้เรื่อง งานจักสาน 
- นางสาวประกาย  วงค์คาม ให้ความรู้เรื่อง การท้าขนมหวาน 
- นายประเสริฐ   แสงตระกูลทอง   ให้ความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
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2.2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

2.2.1 ผลการประเมินมาตรฐานระดับปฐมวัย 
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                      
ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

           ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
ท้องถิ่น 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ  เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓. ๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓. ๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย                                                                                                          ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                           

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1. กระบวรการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดประสบการณ์การท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านได้แก่ร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม 

และสติปัญญา มีสุขนิสัยท่ีดี ดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้ โดยมีครูประจ้าช้ันห้องละ ๒ คนดูแล
อยา่งใกล้ชิดจัดบริการ อาหารให้เด็กอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการครูมีการสร้างแรงจูงใจในการบริโภค
อาหารท่ีมีคุณค่า มีการประเมินภาวะโภชนาการเป็นประจ้าทุกภาคเรียนและได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปี
ทุกคน มีการช่ังน้้าหนักและวัดส่วนสูงเด็ก ภาคเรียนละ ๒ ครั้งรวมทั้งนักเรียนได้รับการปลูกจิตส้านึกในเรื่อง
การดูแลสุขภาพการออกก้าลังกายอย่างสม่้าเสมอรู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยอุบัติเหตุและส่ิงเสพติดให้โทษ 
ได้รับการส่งเสริมทักษะด้านการเคล่ือนไหวเต็มตาม ศักยภาพมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นประจ้าทุก
ภาคเรียน สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่นกิจกรรมวันส้าคัญกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม 
ทัศนศึกษา(ในชุมชน)ฯลฯเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ 
กล้าพูดกล้าแสดงออกตามความสามารถมีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์อีกท้ังยังปลูกจิตส้านึกให้เด็ก
รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมอบหมายให้เด็กช่วยกันดูแลต้นไม้และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ 
ในสภาพสะอาดเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้เด็กทุกคนได้แสดงออกถึงการ
เป็นผู้น้าและผู้ตามได้รับการฝึกให้รู้จัก มีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและส่วนรวมเพื่อให้มีพัฒนาการด้าน
สังคมท่ีดี มีระเบียบวินัย เช่ือฟังค้าส่ังสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นประพฤติตนตามวัฒนธรรม และศาสนาท่ีตนเองนับถือ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด ฟัง 
สังเกต พูด ส้ารวจ ค้นคว้าทดลองโดยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และได้รับการปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ 
ผ่านประสบการณ์ตรงได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะในการท้างานร่วมกันเป็นทีม เปิดโอกาสให้รู้จักคิดวางแผน
ตัดสินใจ สร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดและ จินตนาการเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่เรียนรู้ กล้าพูดกล้าถาม 
ส่งเสริมให้มีนิสัย รักการอ่าน โดยสถานศึกษาจัดหาหนังสือไว้บริการในห้องสมุดอย่างหลากหลาย และมี
จ้านวนมากพอท่ีเด็กสามารถเข้าไปศึกษาด้วยตนเอง และยืมกลับบ้านได้  

 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  
         โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาส่งเสริมเด็กให้มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
สามารถดูแลตนเองในการเข้าห้องน้้า การรักษาความสะอาดตนเอง เช่น การล้างมือหลังจากการเข้า
ห้องน้้า โดยจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ การเล่นออกก้าลังกาย  การออกก้าลังกายหน้า 
เสาธง การแปรงฟันก่อนนอนตอนกลางวันเพื่อป้องกันฟนัผุ การตรวจสุขภาพของเด็กและให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ผู้ปกครองในขณะเวลาท่ีผู้ปกครองมารับและประชุมผู้ปกครองห้องเรียน 
ประจ้าภาคเรียน  การรับประทานอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน์ซึ่งเป็นเมนูท่ีคัดกรองมาจากโปรแกรม
Thai school lunch เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่ และได้รับอาหารเสริมนมเพื่อให้เด็ก
มีน้้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย โรงเรียนจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวท้ังในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  ให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งโดยเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นเกม   ส่งเสริมเสริมให้เด็ก
ออกก้าลังกายและเคล่ือนไหวร่างกายเป็นประจ้า  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน  โรงเรียนจัด
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กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือกิจกรรมเยี่ยมบ้าน เพื่อประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ให้
ความรู้เกี่ยวกับส่ิงเสพติดให้โทษและการหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อ โรค ภัย อุบัติเหตุโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยส่งผลงานเด็กท่ีเข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพการ
ต่อต้านยาเสพติดรวมทั้งส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี
และมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของโรงเรียน    
- ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
 1) ผลการประเมินนักเรียนตามระดับพฒันาการท้ัง 4 ด้าน (ร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ 
และสติปัญญา) 
2) รายงานสรุปผลโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย/กิจกรรม 
 - กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
 - กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีระดับโรงเรียน 
3) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
4) แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
5) แบบบันทึกการด่ืมนม 
6) แบบบันทึกการช่ังน้้าหนักส่วนสูง 
7) ส้าเนาโปรแกรมThai school lunchในการจัดอาหารกลางวัน 
8) ภาพถ่ายการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง,ภาพถ่ายการท้ากิจกรรมการออกก้าลังกาย การเคล่ือนไหว 
9) เกียรติบัตรนักเรียน 
 

ตัวชี วัดที่ 

ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ี และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได ้ รวม เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 
อ.2 อ.3 

1 95.56 100 195.56 97.78 ยอดเย่ียม 
2 100 99.17 199.17 99.59 ยอดเย่ียม 
3 100 98.89 198.89 99.45 ยอดเย่ียม 
4 91.67 100 191.67 95.84 ยอดเย่ียม 
5 92.59 98.89 191.48 95.74 ยอดเย่ียม 

รวม 479.82 496.95 976.77 488.39   
เฉลี่ย (ร้อยละ) 95.96 99.39 195.35 97.68 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
         เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส ยิ้มไหว้ทักทาย พูดจาไพเราะ เมื่อพบครู เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง
เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสาจัดขึ้นเช่นกิจกรรมการวันส้าคัญ 
กิจกรรมวันไหว้ครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขนัด้านศิลปะ การระบายสีภาพในกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆ 
และได้รับรางวัลในระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรยีน เด็กเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน อย่างมีความสุข  เด็กมีความสามารถทางด้านดนตรี การเคล่ือนไหว  โดยเข้า
ร่วมแสดงในงานวันส้าคัญของโรงเรียน  ท้าให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมกับวัย การจัดประสบการณ์ในช้ันเรียน เด็กเกิดการ ช่ืนชมศิลปะ ดนตรี ผ่านการจัด
กิจกรรมเคล่ือนไวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์  เด็กสร้างผลงาน ยอมรับและ ช่ืนชมในผลงานของ
ตนเองและผลงานของผู้อื่น โรงเรียนจัดกิจกรรมการนั่งสมาธิก่อนเรียน การอบรมคุณธรรมประจ้าสัปดาห์ 
ตามกิจกรรมหนูน้อยคุณธรรม ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังและท้าให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงาม  
 - ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  1) ผลงานเด็กจากแฟ้มสะสมงาน 
  2) ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 6 กิจกรรมหลัก 
  3) ภาพถ่ายการนั่งสมาธิก่อนเรียน 
  4) สรุปกิจกรรวันส้าคัญของโรงเรียน 
  5) เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการม 
  6) แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
      

ตัวชี วัดที่ 

ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ รวม เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 

อ.2 อ.3 

1 100 100 200 100.00 ยอดเย่ียม 
2 98.89 100 198.89 99.45 ยอดเย่ียม 
3 97.78 97.5 195.28 97.64 ยอดเย่ียม 
4 100 100 200 100.00 ยอดเย่ียม 

รวม 396.67 397.5 794.17 397.09   
เฉลี่ย (ร้อยละ) 99.17 99.38 198.54 99.27 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
        เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ เช่ือฟังค้าส่ังสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์
สุจริตเมื่อเก็บของท่ีไม่ใช่ของตนเองจะส่งกลับคืนให้กับครู ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและท้างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ โดยการท้ากิจกรรมกับเพื่อนๆในช้ันเรียนเดียวกัน การท้ากิจกรรมกับพี่และน้องต่างช้ันเรียนเช่นการ
ท้ากิจกรรมหน้าเสาธง   การเข้าร่วมโครงการวันส้าคัญต่างๆท่ีโรงเรียนได้จัดขึ้น  เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
กิจกรรมวันส้าคัญทางศาสนา การแห่เทียนจ้าน้าพรรษา   ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง โดยการฝึก
ระเบียบแถว การเก็บของเล่นของใช้  การรอคอยก่อนหลัง ปฏิบัติตามข้อตกลงในช้ันเรียน   ส่งเสริมเด็ก 
รู้จักหน้าท่ี ของตัวเองและรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย โดยการรับผิดชอบท้าความสะอาดของ
ห้องเรียนตามเวรประจ้าวัน ท้าความสะอาดบริเวณอาคารเรียน  
- ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  1) พฤติกรรมของเด็กตามแบบบันทึกพฤติกรรม 
  2) รายงานผลกิจกรรมการวันส้าคัญ 
  3) ภาพถ่ายการท้าความสะอาดรอบอาคาร 
  4) สภาพแวดล้อมในช้ันเรียน 
      

ตัวชี วัดที่ 

ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ี

ของสังคม รวม เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 
อ.2 อ.3 

1 100 100 200 100.00 ยอดเย่ียม 
2 100 77.78 177.78 88.89 ยอดเย่ียม 
3 100 97.98 197.98 98.99 ยอดเย่ียม 
4 66.67 77.78 144.45 72.23 ดี 
5 100 77.78 177.78 88.89 ยอดเย่ียม 
6 87.5 84.09 171.59 85.80 ยอดเย่ียม 

รวม 554.17 515.41 1069.58 534.79   
เฉลี่ย (ร้อยละ) 92.36 85.90 178.26 89.13 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
        เด็กได้รับการจัดประสบการณ์จากครูท่ีพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมลัก 6 
กิจกรรมหลัก การฝึกทักษะโดยการจัดกิจกรรมตามโรงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และ
จัดกิจกรรม การจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฝึกให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์  เด็กใช้ส่ือเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
และแสวงหาความรู้ได้ มีการบันทึกผลการทดลอง  ฝึกการน้าเสนอผลงานในช้ันเรียน   ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ รักการเรียนรู้ และ
เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆท่ีเกิดจากประสบการณ์  จัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะการส่ือสาร 
โดยผ่านกิจกรรมการอ่านและเล่านิทาน การร้องเพลง และการท่องค้าคล้องจอง    
 - ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
  1) ป้ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  2) แผนการจัดประสบการณ์ 
  3) แบบบันทึกพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
  4) ภาพถ่าย 
  5) แบบสรุปกิจกรรม/โครงงาน โครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อย 
      

ตัวชี วัดที่ 

ร้อยละเด็กที่มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มทีักษะการคิด

พื นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ รวม เฉลี่ย ระดบัคณุภาพ 
อ.2 อ.3 

1 95.56 100 195.56 97.78 ยอดเย่ียม 
2 88.89 100 188.89 94.45 ยอดเย่ียม 
3 88.89 96.67 185.56 92.78 ยอดเย่ียม 
4 93.33 99.33 192.66 96.33 ยอดเย่ียม 
5 80.74 100 180.74 90.37 ยอดเย่ียม 
6 100 100 200 100.00 ยอดเย่ียม 

รวม 547.41 596 1143.41 571.705   
เฉลี่ย (ร้อยละ) 91.24 99.33 190.57 95.28 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม 
จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย สามารถดูแล

สุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ และส่ิงเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันได้เป็นอย่าง
ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
2. การท้ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
3. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้้า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม  
๑. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมภายนอกสถานศึกษา ให้มากขึ้นโดยมุ่งหวังให้เด็กมี

ความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม อันเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา เพื่อให้เด็กมี
ประสบการณ์และน้าส่ิงท่ีดีจาก ภายนอกมาพัฒนาตนเองต่อไป  

๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดศักยภาพของเด็กแต่ละคน เช่นกิจกรรม การเรียนรู้แบบ STEM 
Education โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนแบบ ๕ Stepsซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเต็มตามศักยภาพ ของเด็กแต่ละคน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวรการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ด้านสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทท้องถิ่นซึ่งการจัดท้าหลักสูตรดังกล่าว
เป็นความร่วมมือท้ังครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีครูผู้สอนท่ีมีวุฒิและความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอทุกระดับช้ัน มี
ส่ิงแวดล้อมท่ีสะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กพร้อมท้ังมีส่ือและ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ท่ีได้มาตรฐานผู้บริหารเปิดโอกาส ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มีการด้าเนินการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยเน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาการท้ัง 4 ด้านคือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย 
ด้านสังคม ด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีเน้นการเตรียมความพร้อม การจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก และไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติ อาทิ 
กิจกรรมการทดลองวิยาศาสตร์ การทดลองการเต้นระบ้าของเมล็ดพืช การละลายของน้้าตาล  กิจกรรม
กิจกรรมสะเต็มศึกษาการศึกษาเกี่ยวกับใบไม้  ฝึกให้เด็กมีทักษะการสังเกตอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้การ
ด้าเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามมติ การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา และการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ในการด้าเนินงานต่างๆภายในโรงเรียนและมีการเผยแพร่
กิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของโรงเรียน  
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 - ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
   1) หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
   2) แผนปฏิบัติการประจ้าปี 
   3) แผนการจัดประสบการณ์ 
   4)ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์ 
   6)ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ประชุมผู้ปกครอง  
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน จัดท้าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็น 

หลักสูตร อิงอัตลักษณ์ช่ือว่าหลักสูตรกุลสตรียุค
 ๔.๐ 
 

2. จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน - จ้านวนห้องเรียนช้ันอนุบาล 2  1 ห้องเรียน ช้ัน
อนุบาล 3 1 ห้องเรียน  
- จ้านวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาปฐมวัย   
ช้ันอนุบาล 2 1 คน   
ช้ันอนุบาล 3 1 คน 
 
 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ ด้านการ
จัดประสบการณ์ 

1. นางสุขิตา ค้าเข่ือน อบรม  20 ช่ัวโมง 
2. นายชินโชติ  เตชนันท์ อบรม 20 ช่ัวโมง 
 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ - จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องเรียน 
คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น ห้องดนตรี 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
ส้าหรับครู 

- จัดคอมพิวเตอร์ทุกห้องเรียน  
- จัดหาโปรแกรมจ้าค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
- จัดหาโปรแกรมฝึกทักษะวาดรูป แต่งภาพส้าหรับ
 เด็ก 
- จัดหาโปรแกรม Multiplication Table หรือ
โปรแกรมสูตรคูณ 
 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพ ท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จ้านวน ๔ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๖3  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม 

จุดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. การจัดส่ิงอ้านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม   
๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการติดต้ังคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อ อินเทอร์เน็ตครบทุกช้ัน

เรียนในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเพื่อให้ครูได้ลงมือใช้ จนเกิดความช้านาญ   
๒. ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีวัฒนธรรมการท้างานแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัด

ประสบการณ์และกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการ
ท้างานร่วมกับผู้อื่นกระตุ้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห ์แก้ปัญหา และส่ือสารให้ผู้อื่นรับรูเป็นผู้กล้าคิด กล้าท้ากล้า
แสดงออก 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมในการกระตุ้น
การเรียนรู้ของเด็ก จนท้าให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง ๔ ด้านเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก้าหนด ครูทุกคนจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก เป็นส้าคัญ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมบูรณ์ครบ ๔ ด้าน ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มี
การจัดกิจกรรมท่ีสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติผ่านประสาท
สัมผัสท้ัง ๕ครูสามารถจัดบรรยากาศและ ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกชั้นเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก ครูใช้ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก ครูมีการประเมินผลเด็กเป็นราย บุคคลและน้าผล
มาพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุตามเป้าหมายท่ี สถานศึกษาก้าหนดไว้ จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างสมดุล และเต็มศักยภาพ  โดย
ครูจัดท้าแบบวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดท้าแผนการจัดประสบการณ์เป็นหน่วยการเรียนรู้  จัด   
กิจกรรท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ครูส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
จัดน้้าด่ืมท่ีสะอาด ฝึกให้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและล้างมือหลังใช้ห้องน้้า ส่งเสริมให้เด็กได้นอนหลับ
และพักผ่อน   จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการใช้อุปกณ์เช่น กรรไกร ดินน้้ามัน ลูกปัด การ
วาดภาพ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ  เกมกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น  การเคล่ือนไหวต่างๆอย่างปลอดภัย  
ด้านอารมณ์จิตใจ ครูส่งเสริมโดยผ่านการจัดกิจกรรม 6กิจกรรมหลัก การเข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆของ
โรงเรียน  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตศึกษา  ด้านสังคม ครูส่งเสริมโดยผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
การเข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญต่างๆของโรงเรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ด้าน
สติปัญญา ครูส่งเสริมโดยผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก  การจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา และมีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของโรงเรียน 
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- ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุน 
1) แผนการจัดประสบการณ์ 
2) สภาพบรรยากาศในช้ันเรียน 
3) ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
4) แบบประเมินพัฒนาการ 
5) สรุปกิจกรรมทัศนศึกษา 
6) รายงานการจัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

2. ผลการด าเนินงาน 
 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

- จัดท้าแผนประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  
- จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมคือ กิจกรรม เคล่ือนไหว
และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเกมการศึกษา  
- จัดกิจกรรมการใช้สมองเป็นฐาน(BBL:Brain Based 
Learning)  
  
 

ประเด็นพิจารณา ผลการด าเนินงาน 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

- จัดกิจกรรมหน้าเสาธง  
- จัดกิจกรรมกีฬาสี  
- จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย  
- จัดกิจกรรมหนังสือจ๋า ๕ นาที  
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
- จัดกิจกรรมเดินทางไกล 
 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

- จัดมุมประสบการณ์ 
- จัดมุมเทคโนโลยี 
 
 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
 

- ตรวจผลงานเด็ก  
- ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใช้แบบ อบ.๐๒  อบ.๐๓  
- รายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑
ครั้ง  
- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  
- จัดกิจกรรมเปิดบา้นอนุบาล 
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม 

จุดเด่น 
   1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
   2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
   3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู ้
   4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา 
   1. จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
   2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
   3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 

แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ นกว่าเดิม  
๑. ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา ให้มากขึ้นโดยจัด       

ทัศนศึกษาไปยังแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็กท่ีสอดคล้องตามหลักสูตรให้มาก
ยิ่งขึ้น  

๒. ส่งเสริมให้เด็กสร้างองค์ความรู้และถา่ยทอดความรู้สู่สังคมและชุมชน ภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ
ในงาน  Open Class ของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การใหค้วามเหน็ชอบเอกสาร 
รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

(Self  Assessment  Report : SAR)   ปกีารศึกษา  2564 ของโรงเรียนบ้านน  าโมงปางสา 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี  
6  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา ได้เสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ้าปี 2564  ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย สรุปภาพรวมของสถานศึกษา  
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น เด็กเป็นส้าคัญ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุปภาพรวมของ
สถานศึกษา 
สรุปภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดี 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 
 ท่ีประชุมรับทราบ และให้ทางโรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ้าปี 2564 ให้แก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบต่อไป 

 
 
 

                   (ลงช่ือ)      
                                                  (นายวิชาญ   ใบยา) 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา 
                 ผู้เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ้าปี 2564 

 
 
 

      (ลงช่ือ)   

                                             (นายสมชาย  ใจทิศ) 
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา อ.ท่าวังผา  สพป.น่าน เขต 2 
 

 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 

   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวิชาญ  ใบยา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

                               เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ  เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
 ๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นส าคัญ 
 ๓. ๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓. ๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
          ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย                                                                                                                                 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านน ้าโมงปางสา 

เร่ือง ก้าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั นพื นฐาน ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
   โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก้าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี 6 
สิงหาคม 2561โรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคลากรทุกคน
ในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา  มีคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนบ้านน้้าโมงปางสา จึงได้ก้าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15  มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นายวิชาญ   ใบยา) 
                                    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าโมงปางสา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย  แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านน  าโมงปางสา 
เร่ือง  การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                      

ระดับปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

ยอดเยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และ
แสวงหาความรู้ได้ 
 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

        ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
ท้องถิ่น 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ  เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นส าคัญ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓. ๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

ยอดเยี่ยม 

๓. ๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย                                                                                                          ยอดเยี่ยม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน้าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                           

ยอดเยี่ยม 

 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก้าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก้าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก้าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ประเมิน  ดังนี ้
ระดับ  ยอดเยี่ยม      ร้อยละ 85-100 
ระดับ  ดีเลิศ           ร้อยละ 75-84 
ระดับ  ดี          ร้อยละ 65-74 
ระดับ  ปานกลาง     ร้อยละ 55-64 
ระดับ  ก้าลังพัฒนา   ต้ังแต่ร้อยละ 54 ลงมา 

๓. การก้าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก้าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  
เป็นร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการนิเทศช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพออกก าลังกายตอนเช้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน(ศูนย์USO) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการอบรมและการประชุมของครูผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพตรวจสุขภาพนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพนักเรียนท าความสะอาดอาคารของตัวเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


